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ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਿਾ (Ontario’s Plan to Build)
2022 Budget ਨਿਹਤਰ ਿਕਰੀਆ
ੌ
ਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਖਾਹਾ,ਂ ਹਾਈਵੇਅ, ਟਰਾਂਨਜ਼ਟ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ
ਿਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਟੋਰਾਟੋ
ਂ - ਅੱਜ ਨਵਤ
ੱ ਮੰਤਰੀ Peter Bethlenfalvy ਿੇ 2022 Budget ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਪ੍ੰਜ ਥੰਮਹ
ਹਿ:
1. Rebuilding Ontario’s Economy
2. Working for Workers
3. Building Highways and Key Infrastructure
4. Keeping Costs Down
5. A Plan to Stay Open
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਜਿਾ
ੋ
ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਿ, ਖਨਣਜਾ,ਂ ਿੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਕਨਟਰ
ੈ
ਕ ਅਤੇ ਹਾਈਨਿਰਡ ਵਾਹਿਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਵੱਚ ਮੌਨਕਆਂ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗੀ, ਕਾਨਮਆਂ ਲਈ ਨਿਹਤਰ ਿਕਰੀਆ
ੌ
ਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਲਈ
ਲਾਗਤਾਂ ਿੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ, ਟਰਾਂਨਜ਼ਟ, ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਖ ਿਨਿਆਦੀ ਢਾਚਾ
ਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੀ
ਸ਼ਰਆਤ
ੂ
ਕਰੇਗੀ। ਖੱਲੇ ਰਨਹਣ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਦਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਸਰਕਾਰ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Minister Bethlenfalvy ਿੇ ਨਕਹਾ, “ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਲਕ
ੋ ਅਨਜਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿ ਨਜਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਯੋਜਿਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਜਟ Premier Ford ਦਾ ਸਪ੍ਿਾ ਅਤੇ ਿਹਾਨਿਆਂ ਿੂੰ ਖਤਮ ਕਰਿ ਅਤੇ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਲਕਾ
ੋ ਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ
ਤਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਿਾ ਹੈ।"
2022 Budget ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਿੂਤ ਨਵਤੀ
ੱ ਪ੍ਰਿੰਧਿ ਦੇ ਟਰੈਕ ਨਰਕਾਰਡ ਿੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਿਾ ਨਵੱਚ ਅਗਲੇ ਨਤਿ
ੰ ਸਾਲਾਂ
ਨਵੱਚ ਲਗਭਗ ਪ੍ੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਿਾ ਦਰ ਿਾਲ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਨਚਆਂ ਨਵਚ
ੱ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਿਜਟ ਇੱਕ ਨਰਕਵਰੀ
ਯੋਜਿਾ ਵੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਘਾਟੇ ਿੂੰ 2021 Budget ਨਵੱਚ ਅਿਮਾਨਿਤ ਿਾਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Minister Bethlenfalvy ਿੇ ਨਕਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯਜਿਾ
ੋ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਜਿਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਿਹੀ ਂ
ਂ
ਂ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ੂਰਾ ਿਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਲਕਾ
ੋ ਂ ਲਈ ਇਸ ਿੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹਾ।”
ਂ
Rebuilding Ontario’s Economyਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਪ੍ਨਹਲਾ ਥੰਮਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਕ ਓਿਟੈਰੀਓ ਿੇ 2004 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ
300,000 ਉਤਪ੍ਾਦਿ ਿਕਰੀਆ
ੌ
ਂ ਗਆ ਨਦੱਤੀਆ,ਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਥਾ,ਂ ਹਰ ਨਕਸੇ ਲਈ ਿਕਰੀਆ
ੌ
ਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਖਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ
ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿ ਨਵਚ
ੱ ਮਦਦ ਕਰਿ ਦੀ ਯਜਿਾ
ੋ
ਹੈ।
ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
•

ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਿ ਖਨਣਜਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਿਾ North ਨਵੱਚ ਸ਼ਰੂ ਹਦਾ
ੰ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਿ ਖਨਣਜ ਸਾਫ਼ ਸਟੀਲ,
ਿੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਨਿਰਡ ਅਤੇ ਇਲਕਨਟਰ
ੈ
ਕ ਵਾਹਿਾਂ ਦੇ ਭਨਵੱਖ ਦਾ ਨਹਸਾ
ੱ ਿਣ ਜਾਣਗੇ ਨਜਵੇਂ ਆਟੋਮੋਿਾਈਲਜ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ੀੜ੍ੀਹ
ਓਿਟੈਰੀਓ ਨਵਚ
ੱ ਓਿਟੈਰੀਓ ਵਰਕਰਾਂ ਦਆਰਾ ਿਣਾਈ ਜਾਦੀ
ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰੀ
ੱ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦਿੀਆ ਭਰ ਨਵੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਦੀ
ਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਜਿਾ
ੋ
ਨਵੱਚ ਨਵਰਾਸਤੀ ਿਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ
ਂ , ਨਜਵੇਂ ਨਕ Ring of Fire, ਲਈ ਆਲ-ਸੀਜ਼ਿ ਸੜ੍ਕਾ,ਂ ਖਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ
ਕੋਰੀਡਰ
ੋ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਲਈ $1 ਨਿਲੀਅਿ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਯੋਜਿਾ ਿੂੰ ਨਕਟੀਕਲ
ਰ
ਨਮਿਰਲਜ਼ ਸਟਰੈਟੇਜੀ (Critical Minerals
Strategy) ਅਤੇ ਨਕਟੀਕਲ
ਰ
ਨਮਿਰਲਜ਼ ਇਿਵੇ
ੋ ਸ਼ਿ ਫੰਡ (Critical Minerals Innovation Fund) ਿਣਾਉਣ ਲਈ 2022-23 ਨਵੱਚ
$2 ਨਮਲੀਅਿ ਅਤੇ 2023-24 ਨਵੱਚ $3 ਨਮਲੀਅਿ ਦਆਰਾ ਸਮਰਥਿ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੈ।

•

ਵਧੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਿਕਰੀਆ
ੌ
ਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਿ ਨਵਚ
ੱ ਮਦਦ ਕਰਿਾ ਨਜਵੇਂ ਓਿਟੈਰੀਓ ਭਨਵੱਖ ਦੇ ਵਾਹਿਾਂ ਿੂੰ ਿਣਾਉਣ ਨਵੱਚ ਉਤਰੀ
ੱ
ੱ ਵਾਹਿ ਉਤਪ੍ਾਦਿ ਦੇ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ਾਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂ ਿਣਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ, ਓਿਟੈਰੀਓ ਿੇ ਨਪ੍ਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਵਚ
ੂ ਨਵੱਚ ਆਟੋਮੋਿਾਈਲ ਿਣਾਉਣ ਨਵਚ
ੱ
ਅਤੇ ਿੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ $12 ਨਿਲੀਅਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖੇ ਹਿ। ਓਿਟੈਰੀਓ ਸਿੇ
ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਸਿੇ
ੂ ਿੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਥਰੇ, ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਨਵਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਮੱਖ ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਿਣਾਉਣ ਨਵਚ
ੱ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ
ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਵੀ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ।

•

ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਿੂੰ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਓਿਟੈਰੀਓ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਨਵਚ
ੱ ਸਿਾਈ
ੂ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਵੱਚ ਿਕਰੀਆ
ੌ
ਂ ਨਲਆਉਣ
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਾ। ਇਹ Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) ਦੇ ਹੈੱਡਕਆਰਟਰ ਿੂੰ ਲਡਿ
ੰ
ਨਵਚ
ੱ ਤਿਦੀਲ
ਂ ਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ
ਕਰਿ, ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਿਾਲ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਝੇ
ਂ ਦਾਰੀ ਨਵਚ
ੱ ਕੰਮ ਕਰਿ, ਅਤੇ ਿਵੀਆ
ਹੈੱਡਕਆਰਟਰ ਲਈ ਮੇਿ ਸਟਰੀਟ ਕਨਮਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਿ ਿਾਲ ਸ਼ਰੂ ਹੰਦਾ ਹੈ।

•

ਸਿੇ
ੂ ਿੂੰ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਿ ਤਕਿਾਲਜੀਆ
ੋ
ਂ ਿੂੰ ਨਵਕਸਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਨਵਸ਼ਵਨਵਆਪ੍ੀ ਦੌੜ੍ ਨਵੱਚ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ
ਿਾਲ ਮਕਾਿਲਾ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਅਗਲੇ ਨਤਿ
ੰ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਲਗਭਗ $107 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿਾ।

•

2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਓਿਟੈਰੀਓ ਨਵੱਚ ਹਰ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਿੂੰ ਹਾਈ-ਸਪ੍ੀਡ ਇੰਟਰਿਟ
ੈ ਪ੍ਹੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ ਲਗਭਗ $4
ਨਿਲੀਅਿ।

Working for Workers ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਦਜਾ
ੂ ਥੰਮਹ ਹੈ। ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਨਜਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿ ਜੋ
ਓਿਟੈਰੀਓ ਲਈ ਓਿੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਮਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਜੰਿੀ ਉਹ ਓਿਟੈਰੀਓ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਹਤਰ
ਿਕਰੀਆ
ੌ
ਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਹੈ।
ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
•

ਂ ਂ ਕੈਿੇ ਡਾ ਨਵੱਚ ਪ੍ਨਹਲੀਆਂ ਸਰੱਨਖਆਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਦਦੇ
ਨਡਜੀਟਲ ਪ੍ਲਟਫਾਰਮ
ੇ
ਵਰਕਰਾਂ ਿੂੰ ਆਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿਖਾਹ ਅਤੇ ਿਵੀਆ,
ੰ
ਹੋਏ, ਆਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿਖਾਹ ਿੂੰ 1 ਅਕਤਿਰ,
ੂ
2022 ਿੂੰ $15.50 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ।

•

ਲਕਾ
ੋ ਂ ਿੂੰ ਿੂੰ ਮੜ੍ ਨਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿਰਾਂ ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ
ਨਵੱਚ ਸਲਾਿਾ $1 ਨਿਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਨਜਵੇਂ ਸਿਾ
ੂ ਓਿਟੈਰੀਓ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਨਿਹਤਰ ਿਕਰੀਆ
ੌ
ਂ ਅਤੇ ਮੌਨਕਆਂ ਦਾ
ਸਮਰਥਿ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

•

ਹਿਰਮੰਦ ਵਪ੍ਾਰਾਂ ਿਾਲ ਜੜ੍ੇ ਕਲਕ
ੰ ਿੂੰ ਤੋੜ੍ਿ ਅਤੇ ਨਸਸਟਮ ਿੂੰ ਸਰਲ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਨਕਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਸਟਰੈਟਜੀ (Skilled
Trades Strategy) ਨਵੱਚ ਨਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ $114.4 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿਾ।

•

ਅਪ੍ਲਾਈਡ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ
ੱ ਿਕਰੀ
ੌ
ਲਈ ਨਤਆਰ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਾਈਪ੍ਲਾਈਿ ਿਣਾਉਣ ਨਵਚ
ੱ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਲਜ
ਨਡਗਰੀ ਗਰਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ ਕਾਰਜਿਲ ਨਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਸਨਖਆ,
ੱ
ਅਿਭਵ ਅਤੇ ਹਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰਿ ਦੀ ਆਨਗਆ ਦੇਣਾ।

•

ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਰਕਵਰੀ ਪ੍ਨਹਲਕਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਰ ਨਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿੂੰ ਮਜ਼ਿੂਤ ਕਰਿ ਲਈ
Employment Ontario ਦਆਰਾ ਨਤਿ
ੰ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਵਾਧੂ ਫੰਨਡਗ
ੰ ਨਵਚ
ੱ $268.5 ਨਮਲੀਅਿ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਾ।

•

ਨਪ੍ਛਲੇ ਨਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ $200 ਨਮਲੀਅਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2022-23 ਨਵੱਚ ਿਵੇਂ ਫੰਨਡਗ
ੰ ਨਵਚ
ੱ $5
ਨਮਲੀਅਿ ਦੇ ਿਾਲ ਓਿਟੈਰੀਓ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਵਧੇਰੇ ਨਵਨਭਿ
ੰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ ਸੈਨਕੰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਰਾਮ
(Second Career program) ਿੂੰ ਿੈਟਰ ਜੌਿਜ਼ ਓਿਟੈਰੀਓ (Better Jobs Ontario) ਦੇ ਰਪ੍
ੂ ਨਵਚ
ੱ ਮੜ੍ ਸ਼ਰੂ ਕਰਿਾ। ਿੇਟਰ ਜੌਿਜ਼
ਓਿਟੈਰੀਓ ਿਕਰੀ
ੌ
ਲੋ -ਔਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨਮਆਂ ਦੀ ਨਸਖਲਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਹਚ
ੰ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜਸਦੀ ਉਹਿਾਂ
ਿੂੰ ਮੰਗ ਨਵੱਚ, ਚੰਗੀ ਤਿਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਰੀਆ
ੌ
ਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿਣਿ ਲਈ ਲੜ੍
ੋ ਹਦੀ
ੰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਿੂੰ ਉਹਿਾਂ
ਉਚ-ਹਿਰਮੰ
ੱ
ਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਾਲ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ ਨਜਿਹਾਂ ਦੀ ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ਲੜ੍
ੋ ਹਦੀ
ੰ ਹੈ।

•

ਿਵੇਂ ਆਏ ਲਕਾ
ੋ ਂ ਿੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਿਾ ਿਾਲ ਆਕਰਨਸ਼ਤ ਕਰਿਾ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਓਿਟੈਰੀਓ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਿਨਮਿੀ
ੌ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Ontario
Immigrant Nominee Program - OINP), ਜੋ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਨਜਹੇ ਨਿਿਕਾਰਾ
ੈ
ਂ ਿੂੰ ਿਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜਿਹਾਂ ਕੋਲ
ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਲਿਰ
ੇ
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੜ੍ਾ
ੋ ਂ ਿਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦਾ
ਂ ਹਿਰ ਅਤੇ ਅਿਭਵ ਹੈ, ਨਵਚ
ੱ ਨਤਿ
ੰ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਵਾਧੂ $15.1
ਨਮਲੀਅਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।

Building Highways and Key Infrastructure ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮਹ ਹੈ। ਿਹਤ ਲਿੇ
ੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਲਕ
ੋ
ੱ
ਭਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਿਰਿਾਦ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਿੰਪ੍ਰ-ਟੂ-ਿੰਪ੍ਰ ਟਰੈਨਫਕ ਨਵੱਚ ਵਹੀਲ ਦੇ ਨਪ੍ੱਛੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਲ, ਭੀੜ੍-ਭੜ੍ੱਕੇ ਨਵਚ
ੂ ਦੀ ਅਰਥ ਨਵਵਸਥਾ ਿੂੰ ਅਰਿਾਂ ਦਾ ਿਕਸਾਿ ਹਦਾ
ੰ ਹੈ। ਇਸ ਿੂੰ ਿਦਲਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ,
ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਿ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਸਿੇ
ਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿ, ਅਰਥ ਨਵਵਸਥਾ ਿੂੰ ਹਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਕਰੀਆ
ੌ
ਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਿ
ਟਰਾਂਨਜ਼ਟ ਅਤੇ ਿਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ
ੂ
ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
•

ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਕੱਲ $158.8 ਨਿਲੀਅਿ, 2022-23 ਨਵੱਚ $20 ਨਿਲੀਅਿ ਸਮੇਤ ਯੋਜਿਾਿੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਾਲ, ਸਿੇ
ੂ ਦੇ
ਇਨਤਹਾਸ ਨਵਚ
ੱ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਭਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ੂੰਜੀ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਨਵਚੋਂ
ੱ ਇੱਕ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਿਣਾਉਣਾ।

•

ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਪ੍ੂਰੇ ਸਿੇ
ੂ ਨਵੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਿਾਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਵਚ
ੱ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ $25.1 ਨਿਲੀਅਿ
ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿਾ, ਨਜਸ ਨਵਚ
ੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
•

Highway 413 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿਾ

•

Bradford Bypass ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿਾ

•

Highway 401 ਿੂੰ ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਚੌੜ੍ਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਨਹਲੇ ਕਦਮ

•

QEW Garden City Skyway ਨਵੱਚ ਸਧਾਰ ਕਰਿਾ

•

Kitchener ਅਤੇ Guelph ਨਵਚਕਾਰ ਿਵੇਂ Highway 7 ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਿੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ

•

Highway 101, the Timmins Connecting Link ਦਾ ਪ੍ਿਰ ਨਿਰਮਾਣ

•

10 ਸਾਲਾਂ ਨਵਚ
ੱ ਪ੍ਿਨਲਕ ਟਰਾਂਨਜ਼ਟ ਨਵੱਚ $61.6 ਨਿਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿਾ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
•

Ontario Line ਲਈ ਉਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ
ੂ
ਕਰਿਾ

•

Sheppard Subway Extension ਲਈ ਯੋਜਿਾਿੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਿੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣਾ

•

Toronto Pearson International Airport ਤੱਕ Eglinton Crosstown West Extension ਲਈ ਯੋਜਿਾਿੰਦੀ ਅਤੇ
ਡੀਜ਼ਾਈਿ ਦਾ ਕੰਮ

•

Bowmanville GO Rail Extension

•

London ਅਤੇ Toronto ਨਵੱਚ Union Station ਨਵਚਕਾਰ ਵੀਕਡੇ GO Rail ਨਟਰੱਪ੍

•

Northeastern Ontario ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ।

ਸਕਲਾ
ੂ ਂ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਥਾਵਾਂ ਿੂੰ ਿਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨਵਆਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨਵਚ
ੱ ਪ੍ੂਜ
ੰ ੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਵੱਚ ਲਗਭਗ $14
ਨਿਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿਾ।
ਹੋਰ ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ ਓਨਟੈ ਰ ੀਓ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕੈ ਪ ੀਟਲ ਯੋ ਜ ਨਾ (A Capital Plan for Building Ontario)
ਦੇਖ।ੋ
Keeping Costs Down ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਦੀਆ
ਂ
ਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਸੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਨਰਵਾਰਾ,ਂ
ਿਜ਼ਰਗਾ,ਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਨਵਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਊਨਸੰਗ ਸਪ੍ਲਾਈ ਵਧਾ ਕੇ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ
ਟਰਾਂਨਜ਼ਟ ਵਰਤਣ ਿੂੰ ਘੱਟ ਮਨਹੰਗਾ ਿਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਿੱਨਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤਾਂ
ੋ
ਿੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਦੀ ਯਜਿਾ
ਹੈ।
ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:

•

ਹਾਊਨਸੰਗ ਸੰਕਟ ਿੂੰ ਹੱਲ ਕਰਿ ਲਈ, ਹਾਊਨਸੰਗ ਅਫੋਰਡਨਿਲਟੀ
ੇ
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (Housing Affordability Task Force) ਦੀਆਂ
ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਆਰਾ ਸਨਚਤ
ਇੱਕ ਲਮੀ
ੂ
ੰ ਨਮਆਦ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਿੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਿਾ। ਇਸ ਨਵਚ
ੱ ਹਰ ਨਕਸਮ ਦੀ ਹਾਊਨਸੰਗ ਿਣਾਉਣ ਦਾ
ੂ
ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ
ਕਰਿ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਿਗੀਆਂ ਿੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਿਾ, ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਸੱਟੇਿਾਜ਼ਾਂ ਿਾਲੋਂ
ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਿੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਅਿਨਤਕ
ੈ
ਨਡਵੈਲਪ੍ਰਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਹਰ
ਸਾਲ ਹਾਊਨਸੰਗ ਸਪ੍ਲਾਈ ਐਕਸ਼ਿ ਪ੍ਲਾਿ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਵਚਿਿੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।

•

ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਿਾ,ਂ ਲਾਈਟ-ਨਡਊਟੀ ਟਰੱਕਾ,ਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਪ੍ੇਡਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਲਟ
ੇ ਿਨਵਆਉਣ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਿੂੰ ਖਤਮ
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਕੇ, 1 ਜਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਨਵੱਚ 5.7 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ
Highway 418 and 412 ਤੋਂ ਟੋਲ ਹਟਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਿੂੰ ਘੱਟ ਮਨਹੰਗਾ ਿਣਾਉਣਾ।

•

Low-income Individuals and Families Tax Credit (ਲੋ -ਇਿਕਮ ਇੰਡੀਨਲਜਅਲਜ਼ ਐਡ
ਂ ਫੈਨਮਲੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੈਰਨਡਟ) ਿੂੰ ਵਧਾ
ਕੇ, ਔਸਤਿ, ਲਗਭਗ 1.1 ਨਮਲੀਅਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਿੂੰ Personal Income Tax (ਨਿਜੀ
ੱ ਇਿਕਮ ਟੈਕਸ (PIT) ਰਾਹਤ ਨਵਚ
ੱ
$300 ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਤਬਰ
ੂੰ
2025 ਤੱ ਕ ਔਸਤਨ $10-ਿਰਤੀ-ਪਿਨ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਿਰਾਿਤ

•

ੱ ਇਕ
ੱ ਮਹਤਵਿ
ੱ
ਕਰਨ ਵਲ
ਰਨ ਕਿਮ ਵਜੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ $13.2 ਪਬਲੀਅਨ ਿੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਓਨਟੈਰੀਓ
ੱ ਪਨਰਿਖ
ੱ ਸੌਿਾ ਸੁਰੱ ਪਖਅਤ ਕਰਨਾ।
ਲਈ ਇਕ

A Plan to Stay Open ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਪ੍ੰਜਵਾਂ ਥੰਮ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਿ ਦੀਆਂ 32 ਨਮਲੀਅਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਕਾਂ ਨਦਤੇ
ੱ ਜਾਣ ਅਤੇ 12
ੋ ਂ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਿ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਲ , ਓਿਟੈਰੀਓ ਕੋਨਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ
ਂ
ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਕਾ
ੂ ਿੇ ਸਾਵਧਾਿੀ ਿਾਲ ਪ੍ਾਿੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਨਦਤੀਆ
ੱ
ਂ ਹਿ, ਅਤੇ
ਦੌਰਾਿ ਕਈ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਿਾਲੋਂ ਨਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਸਿੇ
ੌ
ਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਖੱਲੇ ਰਨਹਣ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ
ਅਰਥ ਨਵਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗੇ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਣਤੀਆ
ਯੋਜਿਾ ਨਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
•
•

ਇਸ ਦਆਰਾ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਕਰਿਾ:
2,500 ਤੱਕ ਅਨਜਹੇ ਯੋਗ ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੀ ਂ Learn and Stay Grant (ਲਰਿ ਐਡ
ਂ ਸਟੇ ਗਰਾਂਟ) ਸ਼ਰੂ
ਕਰਕੇ ਜੋ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ,ਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਿਰਨਸੰਗ, ਨਵਚ
ੱ ਦਾਖਲਾ ਲਦੇ
ੈਂ ਹਿ, ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਵਚ
ੱ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ
ਨਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿ ਨਜਥੇ
ੱ ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਿ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਪ੍ੜ੍ਾਈ
ਹ ਕੀਤੀ ਸੀ।

•

ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਿਰਸਾਂ ਿੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵਅਕਤੀ $5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਿਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ
ਨਵੱਚ $764 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਸਹਤ ਖੇਤਰ ਨਵਚ
ੱ ਿਰਸਾਂ ਿੂੰ ਿਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਨਸੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੂੰ
ਸਨਥਰ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਾ।

•

ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਨਸਸਟਮ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 8,600 ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਸਮਰੱਥਾ ਿੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2022-23 ਨਵਚ
ੱ $230 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿਾ।

•

Brampton ਅਤੇ Scarborough ਦੇ ਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਲਾ
ੂ ਂ ਸਮੇਤ, 160 ਅੰਡਰਗਰੈਜਏਟ ਅਤੇ 295 ਪ੍ੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਹਨਦਆਂ ਦੇ
ਨਵਸਤਾਰ ਿੂੰ ਸਮਰਥਿ ਦੇਣ ਲਈ 2023-24 ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ $42.5 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿਾ।

•

ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਿ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪ੍ਾਦਿ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਓਿਟੈਰੀਓ ਭਨਵਖੀ
ੱ
ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ, ਓਿਟੈਰੀਓ ਨਵੱਚ ਿਣਾਏ ਨਿਜੀ
ੱ ਸਰੱਨਖਆ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ (PPE) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਵਚ
ੱ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਲਗਭਗ $230 ਨਮਲੀਅਿ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, Ontario Together Fund (ਓਿਟੈਰੀਓ
ਟਗੈ
ੂ ਦਰ ਫੰਡ) ਦੇ $77 ਨਮਲੀਅਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਚਿਿੱਧਤਾ।

•

ਿਾਇਓਮੈਨਿਊਫਕਚਨਰੰ
ੈ
ਗ ਅਤੇ ਜੀਵਿ-ਨਵਨਗਆਿ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਿਲ
ੋ
ਹੱਿ ਿਣਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਡਜੀਟਲ ਤਕਿਾਲਜੀਆ
ੋ
ਂ ਦੀ ਵਪ੍ਾਰਕ ਸੰਭਾਵਿਾ ਿੂੰ ਨਵਕਸਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵੇਂ ਲਾਈਫ
ਸਾਇੰਸਜ਼ ਇਿਵੇ
ੋ ਸ਼ਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Life Sciences Innovation Program) ਨਵਚ
ੱ ਨਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਨਵਚ
ੱ $15 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਰਣਿੀਤਕ
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿਾ।

•

ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿਨਿਆਦੀ
ਢਾਚੇ
ਂ ਨਵੱਚ $40 ਨਿਲੀਅਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਧਾਰ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ 3,000
ਿਵੇਂ ਿੈਡ
ੱ ਜੋੜ੍ੇਗਾ।

•

2022-23 ਨਵੱਚ ਵਾਧੂ $3.3 ਨਿਲੀਅਿ ਦੇ ਿਾਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਇਨਤਹਾਸਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿਾ, 2018-19 ਤੋਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਕੱਲ
ਂ ੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਿ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨਵੱਚ ਸਥਾਨਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 3,000 ਤੋਂ
ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਿੂੰ $8.8 ਨਿਲੀਅਿ ਤੱਕ ਨਲਆਉਦ
ਵੱਧ ਿੈੱਡਾਂ ਿੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਨਵਚ
ੱ 3.5 ਨਿਲੀਅਿ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੌਰਾਿ ਸੈਂਕੜ੍ੇ ਿਵੇਂ ਿਾਲਗ, ਿਾਲ ਅਤੇ
ਿਵਜਮੇ
ੰ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਿੈੱਡਾਂ ਿੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ 1.1 ਨਿਲੀਅਿ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

•

ਅਗਲੇ ਪਤਨ
ੂੰ ਸਾਲਾਂ ਪਵਚ
ੱ ਵਾਧ $1 ਪਬਲੀਅਨ ਤਕ
ੱ ਪਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇਲ ਿੇਖਭਾਲ ਪਵਚ
ੱ ਵਾਧ ਪਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ
ੱ ਉਮਰ ਿੇ ਬਜਰਗਾਂ
ੁ
ਿੀ ਮਿਿ ਲਈ ਹੋਮ ਟੈਕਸ ਕਰੈਪਡਟ 'ਤੇ ਇਕ
ੱ ਨਵੇਂ, ਪਰਫਡੇ
ੂੰ ਬਲ Ontario
Seniors Care at Home Tax Credit (ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੀਨੀਅਰਜ ਕੇਅਰ ਐਟ ਹੋਮ ਕਰੈਪਡਟ) ਿਾ ਿਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਕਾਂ
ੋ ਨੂੰ
ਆਿਣੇ ਘਰਾਂ ਪਵਚ
ੱ ਲਬੇ
ੂੰ ਸਮੇਂ ਤਕ
ੱ ਰਪਹਣ ਪਵਚ
ੱ ਮਿਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੁਝ ਤੱਥ
•

ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਅਸਲ ਕੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪ੍ਾਦ (GDP) ਨਵਚ
ੱ 2021 ਨਵਚ
ੱ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਵੱਚ
2021 ਨਵੱਚ 344,800 ਸ਼ੱਧ ਿਕਰੀਆ
ੌ
ਂ ਜਾਂ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਨਰਕਾਰਡ ਨਵਚ
ੱ ਿਕਰੀ
ੌ
ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਜ਼ਿੂਤ ਸਾਲਾਿਾ ਗਤੀ ਹੈ।

•

ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ 2027-28 ਤੱਕ ਸਰਪ੍ਲਸ
ੱ ਸਨਥਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਦਾ ਅਿਮਾਿ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ 2021 Budget ਨਵੱਚ ਪ੍ੂਰਵ ਅਿਮਾਿ
ਿਾਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਹੈ। ਦਰਨਮਆਿੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਸਰਕਾਰ 2022-23 ਨਵੱਚ $19.9 ਨਿਲੀਅਿ, 2023-24 ਨਵਚ
ੱ $12.3
ਨਿਲੀਅਿ, ਅਤੇ 2024-25 ਨਵੱਚ $7.6 ਨਿਲੀਅਿ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਿਮਾਿ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ 2021 Budget ਤੋਂ ਇੱਕ
ਂ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਿ ਸਧਾਰ ਿੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ

•

2021–22 ਨਵਚ
ੱ ਸ਼ੱਧ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪ੍ੀ ਅਿਪ੍ਾਤ 40.7–ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਮਾਿ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ 2021 Budget ਨਵੱਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ
48.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ੂਰਵ ਅਿਮਾਿ ਿਾਲੋਂ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਰਨਮਆਿੀ-ਨਮਆਦ ਦੀ ਆਉਟਲਕ
ੱ ਨਵਚ,
ੱ ਓਿਟੈਰੀਓ ਦਾ ਸ਼ਧ
ੱ
ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪ੍ੀ ਅਿਪ੍ਾਤ ਹਣ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਨਵੱਚ 41.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਮਾਿ ਹੈ, ਅਤੇ 2024-25 ਨਵੱਚ ਘਟ
ਕੇ 41.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

•

ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਨਵਤ ਨਵਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾ,ਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਾਸ ਹੋ ਜਾਦੀਆ
ਂ
ਂ ਹਿ ਤਾ,ਂ Toronto

ਂ
ਨਮਊਸਪ੍ਲ
ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਸਨਹਜ ਟਰਾਂਨਜ਼ਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਣਾਉਣ, ਆਟੋ ਿੀਮਾ ਧੋਖਾਧੜ੍ੀ 'ਤੇ ਿਕੇਲ ਕੱਸਣ, ਅਤੇ WSIB ਮੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਲਈ Toronto ਨਵੱਚ ਸਨਥਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜ੍
ੋ ਿੂੰ ਦਰ
ੂ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਗੀਆ।ਂ

ਵਧੀਕ ਸਰੋਤ
2022 Budget:ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਿਾ
2022 Budget ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ: ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਪ੍ੜ੍ਹੋ

ਓਿਟੈਰੀਓ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਪ੍ੀਟਲ ਯੋਜਿਾ
ਆਰਨਥਕ ਅਤੇ ਨਵੱਤੀ ਸਾਰ
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